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PARTICIPE DO CONCURSO 
CULTURAL ATITUDES QUE 
TRANSFORMAM O MUNDO!

PG 3

Passamos a vida pensando na fatia da nossa remuneração que é revertida para o 
custeio das nossas despesas. Está na hora de pensar na parte que deve virar 
investimento, pois organizar as finanças mensais é o primeiro 
passo para organizar o futuro.

Se uma fatia da remuneração – mesmo que 
seja pequena – virar poupança, deu-se início à 
cultura previdenciária. Com esta possibilidade, 
é necessário pensar nas oportunidades que o 
mercado oferece.

Para aqueles que têm acesso à Previdência Complementar 
Fechada, em que uma empresa participa na formação de renda, o ideal é começar a participar do plano desde o início do 
contrato de trabalho. Cada dia perdido representa uma fatia menor de renda a ser adquirida.

Imagine que você aderiu ao Plano UniPrev, que a UNISUL oferece para todos os seus empregados, no mês de janeiro 
de 2016, contribuindo mensalmente com R$ 100,00 (que é um valor bastante viável, mesmo para os salários menores). De 
janeiro a julho você acumularia R$ 723,57. Se tivesse depositado o mesmo valor na poupança, teria em 1º de agosto, R$ 
718,91.

Foi considerando no cálculo que no Plano UniPrev há a taxa administrativa de 0,75%, que é descontada da contribuição 
mensal, e a diferença ficou em 1% a favor do Plano, em apenas sete meses. 

Imagine esse mesmo cálculo ao longo de 20 ou 30 anos, com depósitos mensais mais significativos.

Além disso, no Plano UniPrev, todas as contribuições podem ser deduzidas da base de cálculo para apuração do 
Imposto de Renda anual, o que representa mais dinheiro que fica na sua conta.

Quem adere ao Plano UniPrev também tem a parceria na UNISUL em um seguro que dá cobertura para a morte e a 
invalidez permanente. Uma grande proteção para as famílias.

Se você ainda não aderiu ao Plano UniPrev, você está perdendo valiosos retornos financeiros, que podem significar, por 
exemplo, a realização de um sonho no futuro! É hora de pensar!

QUANDO UMA PARTE 
DA REMUNERAÇÃO 
VIRA POUPANÇA 

Informativo da PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar
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PARTICIPANTE DA PREVUNISUL FALA 
SOBRE AS VANTAGENS DO PLANO 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

O professor Enio Corrêa de Sousa, 
casado e pai de duas filhas uma de 17 e 
outra de 8 anos, já participava de um 
plano de previdência complementar 
quando entrou para o quadro de 
colaboradores da UNISUL. Mesmo assim, 
resolveu também aderir ao plano UniPrev, por 
entender que a previdência complementar é um dos 
investimentos mais vantajosos. 

Engenheiro Eletricista formado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, Sousa iniciou sua vida 
profissional na empresa KHRONOS onde atuou na 
área de eletrônica, voltado para equipamentos de 
segurança. Em 1989 prestou concurso para Celesc 
como técnico, onde está até hoje, lotado na Agência da 
Celesc, em Tubarão/SC. Além disso, atualmente ele é 
professor das disciplinas de Instalações Elétricas e 
Projetos Elétricos Prediais no curso de Engenharia 
Civil, campus de Tubarão da UNISUL. “Tenho na Celesc 
a previdência privada CELOS deste que entrei na 
empresa, como a UNISUL também oferece 
previdência complementar, resolvi entrar na 
PREVUNISUL. Tomei esta decisão por ter a certeza de 
que uma instituição voltada à previdência privada 
cuidará e investirá melhor do que eu mesmo em 
aplicações que não fazem parte do meu cotidiano. 
Além disso, quero obter uma renda a mais para minha 
futura aposentadoria, onde poderei viver com 
tranquilidade e qualidade de vida”, conta. 

O professor acredita na solidez da previdência 
complementar. “É d i f í c i l  p lane jar  o futuro 
financeiramente, não sabemos como a economia se 
comportará. Por isso a importância da previdência 
privada, ela é blindada por órgãos fiscalizadores, tendo 
metas a cumprir e aplicações de risco, é claro, porém 
mescladas com aplicações de baixo e nenhum risco. 
Sinto-me seguro com pessoas que conhecem o 
mercado cuidado do meu futuro”, explica.

Os investimentos da PREVUNISUL contidos no FIC 
PREVUNISUL MULTIMERCADO renderam 5,76% no 
primeiro semestre de 2016, o que equivale a 77,52% da 
Meta Atuarial da Entidade (INPC + 4,50% aa) e a 85,71% do 
CDI (referencial de mercado para a Renda Fixa no Brasil). 
De acordo com o Diretor de Gestão da Riviera, que faz a 
gestão da carteira de investimentos da PREVUNISUL, 
Gélio Luiz Barbosa, mesmo com o resultado positivo, a 
rentabilidade ficou abaixo da Meta Atuarial da Entidade no 
período. “Isto se deve, principalmente à forte pressão da 
inflação nos primeiros meses do ano, que resultou na 
elevação significativa da Meta. No contexto de mercado do 
primeiro semestre de 2016 - caracterizado por muitas 
incertezas no campo econômico e político - o resultado 
pode ser considerado como satisfatório em função da 
estratégia conservadora dos investimentos adotada no 
período”, comenta. 

Segundo Barbosa, o mercado financeiro continua 
bastante incerto e volátil. “O quadro é muito desafiador, 
porém a perspectiva tende a melhorar. A cautela e 
conservadorismo continuam sendo as principais 
características da gestão dos recursos para o segundo 
semestre. Entretanto, a gestão da Entidade tem analisado 
alternativas de investimentos que possam trazer 
diversificação para o portfólio e incremento da 
rentabilidade. A base principal das aplicações continua 
mantida nos títulos públicos federais com remuneração 
atrelada à Meta Atuarial, além de ativos de renda fixa pós-
fixados com o objetivo de capturar as taxas de juros ainda 
elevadas no Brasil”, explica. 

O Diretor de Gestão ressalta que é fundamental 
pensar na previdência complementar como um 
investimento a longo prazo. “É importante lembrar que a 
previdência complementar passa por uma reflexão sobre a 
mudança cultural, isto é, da necessidade de aumentar o 
conhecimento sobre educação financeira e previdenciária. 
Essa melhoria da mentalidade previdenciária trará ainda 
mais benefícios, refletindo-se não somente nos fatores 
financeiros, mas na melhoria da qualidade de vida como um 
todo”, diz. 
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TURISMO NA TERCEIRA IDADE 
A terceira idade é muitas vezes a melhor época da vida para viajar. Geralmente, nesta fase os filhos já não 

dependem dos pais e a aposentadoria. Além disso, não é preciso diminuir o roteiro 
pela falta de tempo e para quem se planejou e possui uma aposentadoria 
complementar não é preciso continuar trabalhando para garantir uma renda 
melhor. 

Porém, é preciso tomar algumas precauções para realizar uma viagem 
tranquila, como fazer poucos deslocamentos por dia. Como a viagem poderá 
ser mais longa aproveite para conhecer e dedicar um período maior para 
visitar museus ou locais turísticos. Outra dica é exigir mais paradas nas 
estradas. O ideal é não ficar sentado por muitas horas seguidas. Caso use remédios faça uma 
lista e leve-a consigo para não esquecer os horários. Como existe a possibilidade de escolher 
a época da viagem, escolha a baixa temporada.  Assim poderá usufruir de descontos e evitará grandes problemas com filas.
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PARTICIPE DO CONCURSO CULTURAL 
ATITUDES QUE TRANSFORMAM O MUNDO!

Além de vídeos, notícias, revistas e ferramentas o nosso Programa A 
Escolha Certa também promove a conscientização financeira e 
previdenciária por meio de atividades interativas. É o caso do Concurso 
Cultural “Atitudes que transformam o mundo!”. Para participar, todas as 
crianças interessadas, de 05 a 10 anos, devem enviar o seu desenho por 
intermédio de um adulto maior de 18 anos participante, assistido ou não 
participante, até o dia 30 de setembro. 

O desenho deve ser cadastrado, junto aos dados pessoais, no link 
www.aescolhacerta.com.br/diadascrianças.  Os desenhos mais criativos 
serão premiados com cofrinhos eletrônicos em formato de porquinho.

Outra ação de destaque deste ano do programa foi a palestra “Educar 
novas gerações: O futuro começa hoje!”, com o autor do livro O Papai é 
Pop, Marcos Piangers. O evento, que aconteceu em junho, foi gravado e 
está disponível no canal do Youtube do programa A Escolha Certa - 
www.youtube.com/kprev13 - acesse e assista!

AAUP PROMOVE 
ASSEMBLEIA 

A diretoria da Associação dos 
Aposentados do plano 
UNISULPREV (AAUP) realizou uma 
assembleia geral no dia 21 de 
setembro, às 9h30, no Clube Cidade 
Luz, em Tubarão/SC. Na ocasião, foi 
discutido e alterado o estatuto 
social, e foram eleitos os membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal.

De acordo com o presidente da 
AAUP, Honório Gotardo, na 
assembleia, também foi dado um 
espaço à PREVUNISUL e foram 
recepcionados os novos associados. 
A associação, ainda planeja um 
passeio para o segundo semestre. 

Atualmente, a AAUP conta com 
55 associados aposentados e sete 
pensionistas. “Lembramos que a 
AAUP através de sua diretoria está 
de braços abertos para receber 
novos associados”, convida 
Gotardo. 

Não é necessário sair do país ou mesmo do estado para começar a viajar e aproveitar. Em Santa Catarina, por exemplo, existem diversos destinos que trazem diferentes atrativos, para todos os gostos. Confira algumas sugestões:
Vale Europeu - Traços da cultura germânica são marcas registradas, com suas construções em estilo enxaimel, ruas floridas e bem cuidadas, culinária e festas típicas como a Oktoberfest, em Blumenau, e a Fenarreco, em Brusque. O turismo religioso também tem seu lugar. 

O maior centro religioso do Estado e segundo maior do Brasil fica em Nova Trento, no Santuário de Santa Paulina. Principais municípios: Blumenau, Pomerode, Brusque, Nova Trento, Indaial e Rio do Sul.   
Costa Esmeralda - Este pequeno trecho do litoral é mais um pedacinho de paraíso em Santa Catarina. O tom verde do mar dá nome a esta região que tem mais de 30 belas praias de águas transparentes e ótimas para prática de mergulho. Principais municípios: Itapema, 

Porto Belo e Bombinhas. 
Litoral Sul - Abriga belíssimas praias e possui um grande valor histórico. Laguna é a terra da heroína Anita Garibaldi. Garopaba e Imbituba, outras duas cidades de colonização açoriana, guardam em seus recantos locais com belíssimos visuais e praias selvagens, que 

deslumbram aqueles que os conhecem. Principais municípios: Laguna, Garopaba e Imbituba. 
Serra Catarinense - A Serra Catarinense, ou Planalto Serrano, é região mais fria do país, lugar onde neva a cada inverno, mesmo que em alguns poucos dias. Quem se dirige à serra pode ficar alojado nos mais hospitaleiros hotéis-fazenda ou pousadas rurais. Principais 

municípios: Lages, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, Urupema e Bom Retiro. 

Você já curtiu a página da PREVUNISUL no Facebook? Lá são postadas notícias sobre 
educação financeira e previdenciária, notícias importantes do segmento de previdência 
complementar e orientações sobre os planos da Entidade. 

Basta acessar o endereço www.facebook.com/prevunisul ou buscar “@Prevunisul”, curtir 
e ficar por dentro das principais notícias dos planos UniPrev e UnisulPrev.

CURTA A PREVUNISUL NO FACEBOOK
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